
เกณฑ์์ทางการเกษตร มาตรฐานตราสารหน้�ว่า่ด้ว้่ยการเปลี่้�ยนแปลี่งสภาพภมูอิากาศ Climate Bonds Standard 2564  1

ทำำ�ไมต้้องมี
เกณฑ์์ทำ�งก�รเกษต้ร
ก�รเกษต้รและ 
ก�รเปลี�ยนแปลง 
สภ�พภมูอิ�ก�ศ 

•  การเกษตรอาจมีีบทบาทสำำาคััญต่อการบรรลุุเป้้าหมีาย
การลุดการป้ลุ่อยคัาร์บอนทั�วโลุก

•  ในพ.ศ. 2557 คัณะกรรมีการระหว่างรัฐบาลุว่าด้วย 
การเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภมูีอิากาศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change: IPCC) ป้ระมีาณการว่า 
ภาคัส่ำวนนี�มีกีารป้ลุ่อยคัารบ์อนจากกิจกรรมีของมีนษุย์
คิัดเป้น็สำัดสำ่วนป้ระมีาณร้อยลุะ 11

• การดำาเนินการตามีแนวป้ฏิิบัติทางการเกษตรอย่าง
ยั�งยืนเป้็นสิำ�งจำาเป้็นเพื�อให้อุตสำาหกรรมีลุดการป้ลุ่อย
คัาร์บอนได้สำำาเร็จ ป้รับตัวให้เข้ากับรูป้แบบสำภาพ
อากาศที�เป้ลีุ�ยนไป้ แลุะสำามีารถรับมีือกับแรงกดดัน
ต่อคัวามีมีั�นคังด้านอาหารเนื�องจากจำานวนป้ระชากร
ที�เพิ�มีข้�น

• เกษตรกรรมีแตกต่างจากภาคัสำ่วนอื�นๆ สำ่วนใหญ่ 
เมีื�อพิจารณาถ้งการบรรเทาคัวามีเสำี�ยงอันเนื�องมีาจาก 

การเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภูมีิอากาศ (climate change  
mitigation) เนื�องจากเป้น็ทั�งแหลุ่งผลิุตแลุะแหลุ่งจัดการ  
(sink) ก๊าซเรือนกระจก ด้วยเหตุนี� ภาคัการเกษตรจ้ง
มีีศักยภาพจะเป็้นภาคัส่ำวนที�สำร้างผลุบวกสุำทธิิมีูลุค่ัา 
เชิงบวกในมีมุีของการป้ลุ่อยก๊าซเรือนกระจก

 
คว�มต้้องก�รด้้�นก�รลงทำนุ
• ต้องใช้เงินป้ระมีาณป้ีลุะ 7 พันลุ้านถ้ง 7.6 พันลุ้าน 

ดอลุลุารเ์พื�อลุงทนุในมีาตรการป้รบัตัวในภาคัเกษตรกรรมี  
อาหารแลุะป้า่ไมี้

• แมี้จะมีีคัวามีต้องการด้านกระแสำเงินที�มีากข้�นเพื�อ
จัดการกับผลุกระทบจากสำภาพภูมีิอากาศ ที�มีีต่อ 
ภาคัสำว่นเหลุ่านี� แต่กลัุบมีมีีลูุค่ัาระดมีทนุเพยีง 37,300 
ลุ้านดอลุลุาร์หรือเพียงร้อยลุะ 3 ของตราสำารหนี�ที� 
เกี�ยวกับสำภาพภมูีอิากาศทั�งหมีด

ก�รใช้เ้งินทีำ�ได้้จ�กก�รระด้มทำุนทีำ�เป็นไปต้�ม
ม�ต้รฐ�น
การใช้เงินที�ได้จากการระดมีทุนเกี�ยวกับระบบการผลิุต 
ทางการเกษตรอาจรวมีถ้งเ งินทุนแลุะรายจ่ายใน 
การดำาเนนิการที�เกี�ยวข้องกับ expenditure relating to: 

ขอบเขต้ 

เกณฑ์์ทำ�งก�รเกษต้ร
มาตรฐานตราสารหน้�ว่า่ด้้ว่ยการเปล้ี่�ยนแปลี่งสภาพภมูอิากาศ

1.	วััตถุดิุิบทางการเกษตร
 (เช่น ที�ดิน เมีล็ุดพืช ปุ้�ย พลัุงงาน ข้อมีลูุ)
2.	สินิค้้าทนุ
 (เช่น ที�ดิน อุป้กรณ์ ที�อยู่อาศยั)
3.	กระบวันการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร	
 (เช่น การเพาะป้ลุูกพืชแลุะต้นไมีที้�ป้ลุูก) 
4.	ผลผลิตทางการเกษตร
 (เช่น ธิญัพืช ผกั เสำ้นใย นมี เนื�อสำัตว์)
5.	การจัดิการของเสิยี 
 (การทำาปุ้�ยหมีกั ปุ้�ยคัอก การแป้รรูป้จากวัสำดทีุ�เหลืุอใช้ 

ทางการเกษตร การรีไซเคิัลุ)
6.	การแปรรูปขั�นต้นและการจัดิเก็บ 
 ก่อนถ้งจุดขาย เกณฑ์์การใช้เงินที�ได้จากการระดมีทุน  

ซ้�งเกี�ยวข้องกับกิจกรรมีสำนับสำนุนที�จัดทำาข้�นนอก
ระบบการผลิุต ซ้�งช่วยให้สำามีารถบรรเทาคัวามีเสำี�ยง
หรือการป้รับตัวแลุะคัวามีสำามีารถในการรับมีือกับ 
การเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภูมีอิากาศ (climate mitigation or  
climate adaptation and resilience) ที�มีีต่อระบบ
การผลิุตอาจหมีายรวมีถ้งเงินทุนแลุะค่ัาใช้จ่ายใน 
การดำาเนนิงานต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดหาผลิุตภัณฑ์์ 
หรือบริการที�มีคีัุณสำมีบัติเข้าข่ายตามีที�กำาหนด

กิจกรรมในหน่วยก�รผลิต้
อาจได้แก่ วัตถุดิบ สำินค้ัาทุน กระบวนการ
แป้รรูป้ที�ใช้ผลุผลิุตทางการเกษตร ผลุผลุิต
ทางการเกษตร การจัดการของเสำีย 

การแป้รรูป้ขั�นต้น หรือการจัดเก็บก่อนถ้ง 
จุดขาย เขตอนรุักษ์ที�เกี�ยวข้อง

กิจกรรมนอกหน่วยก�รผลิต้
กิจกรรมีที�เข้าเกณฑ์์ (แลุะผลิุตภัณฑ์์แลุะบริการ
ที�เกี�ยวข้อง) ที�จะใช้ในหนว่ยการผลิุตของบุคัคัลุ
ที�สำามีโดยมีีเป้้าหมีายเพื�อ (1) ลุดการป้ลุ่อย 
ก๊าซเรือนกระจก/เพิ�มีการกักเก็บ หรือ (2) เพิ�มี
คัวามีสำามีารถในการป้รับตัวแลุะรับมีอื

เกษตรกรรมในพื้้�นท่�ท่�ควบคมุ 
สภาพื้แวดล้้อมห่ว่งโซ่อุ่ปทานด้าน 
การเพื้าะเล่้�ยงสตัวน์ำ�าแล้ะการเล่้�ยงปล้า 

•  การผลิุตแลุะการขนส่ำงวัตถุดิบทางการเกษตร
ที�ซื�อมีา

• การแป้รรูป้หรือจัดเก็บในขั�นที�สำอง

• การจัดจำาหนา่ย การบรรจุ การจัดการ  
แลุะการขนสำ่งอื�นๆ

• ตลุาดค้ัาสำ่งแลุะค้ัาป้ลีุก

In Scope สิ�งทีำ�อยูน่อกขอบเขต้

การผลิ้ตพื้ช้ยน้ต้นแล้ะพื้ช้ล้้มล้กุ 
การผลิ้ตปศุุสตัว์
เกษตรผสมผสาน (พื้ช้ผล้แล้ะปศุุสตัว)์
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เกณฑ์์ลด้ผลกระทำบ

หากท่านกำาลัุงออกตราสำารหนี�ที�ให้เงินทุนแก่หน่วัยการผลิตทางการเกษตรทั�งหน่วัย ท่านต้องป้ฏิิบัติตามี
เกณฑ์์ลุดผลุกระทบ (mitigation criteria) แลุะเกณฑ์์การป้รับตัวแลุะคัวามีสำามีารถในการรับมีือ (adaptation 
and resilience criteria) ถ้าการผลิุตนั�นเกี�ยวข้องกับป้ศสุำัตว์ ท่านต้องป้ฏิิบัติตามีหลัุกเกณฑ์์ด้านสำวัสำดิภาพสำัตว์/ 
การจัดหาอาหารสำัตว์ด้วย

รบัรองได้

เกณฑ์์ก�รประเมนิหน่วยก�รผลิต้ 
ทำ�งก�รเกษต้รท้ำ�งหน่วย

เกณฑ์์ก�รปรบ้ต้้วและคว�มส�ม�รถในก�รรบ้มอื

M1: ไมีม่ีกีารเป้ลีุ�ยนแป้ลุงที�ดินซ้�งมีกีารกักเก็บคัาร์บอนในป้รมิีาณที�สำงู

ดำาเนินการป้ระเมีินเพื� อระบุภัยทางกายภาพที�สำำาคััญอันเนื� องมีาจาก 
การเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภมูีอิากาศ (key physical climate hazard) ที�หนว่ย
การผลิุตจะต้องป้ระสำบแลุะมีคีัวามีเสำี�ยงตลุอดอายุการใช้งาน

มีาตรการที�ได้ใช้หรือกำาลัุงจะใช้เพื�อจัดการกับคัวามีเสำี�ยงเหลุ่านั�นช่วยลุด
คัวามีเสำี�ยงลุงได้ในระดับหน้�ง เพื�อใหห้นว่ยการผลิุตสำามีารถจัดการกับสำภาพ
อากาศที�เป้ลีุ�ยนแป้ลุงได้ตลุอดอายุการทำางาน

มีาตรการที�ได้ใช้หรือจะใช้ไมี่สำ่งผลุเสีำยต่อคัวามีสำามีารถในการรับมีือของ
ระบบในหนว่ยการผลิุตนั�น

ดังที�ระบุตามีขอบเขตแลุะป้จัจัยที�พ้�งพากันที�สำำาคััญของระบบนั�น

การออกตราสำารหนี�ต้องแสำดงให้เห็นว่าจะมีีการติดตามีแลุะป้ระเมีินผลุ
คัวามีเกี�ยวขอ้งของคัวามีเสำี�ยงที�จะเกิดแลุะคัวามีสำามีารถในการรับมีอือยา่ง
ต่อเนื�อง รวมีถ้งการป้รับป้รุงที�เกี�ยวข้องกับมีาตรการเหลุ่านั�น

M2: ไมีม่ีกีารแผว้ถางพชืที�มีเีนื�อไมีที้�สำงูเกิน 3 เมีตรหลัุงจากป้พี.ศ. 2563  
ในหนว่ยการผลิุตดังกลุ่าว

ใช่

M3: การจัดการพืชผลุแลุะสัำตว์แบบคัาร์บอนตำา แสำดงให้เห็นโดย 
การลุดการป้ลุ่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยสัำดส่ำวนร้อยลุะที�สำอดคัลุ้องกับ
การรับมีอืกับการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภมูีอิากาศ (tCO2e)

ตลุอดระยะเวลุาในการลุงทุนเทียบกับจุดเริ�มีต้นของระยะเวลุา 
ดังกลุ่าว [ทางลืุอก M3.1] หรือแสำดงหลัุกฐานว่าได้ดำาเนินการ
ตามีแนวป้ฏิิบัติที�ดี (best practice) ทางการเกษตรว่าด้วยการลุด 
การป้ลุ่อยก๊าซเรือนกระจก [ทางเลืุอก M3.2]

*ไมีบ่ังคัับสำำาหรับหนว่ยการผลิุตที�มีคีัุณสำมีบัติตรงตามีเกณฑ์์ที�ได้รับการยกเว้น

กรอบก�รทำำ�ง�น
เกณฑ์์ที�เกี�ยวข้องกับการผลิุตทางการเกษตรสำองป้ระเภท:
1.	การผลิตพืืชยืนต้นและพืืชล้มลุก (รวมีถ้งระบบ 

วนเกษตรที�มีพีชืผลุกว่ารอ้ยลุะ 50 ของพื�นที�วนเกษตร)
2.	การผลิตปศุุสิตัว์ั

สำำาหรับการผลิุตทางการเกษตรในแต่ลุะป้ระเภทจะมี ี
เกณฑ์์ที�คัรอบคัลุุมีกิจกรรมีที�เกิดจากการใช้เงินทุน  
โดยแบ่งออกเป้น็สำามีกลุุ่มีดังนี�:
A. การใชเ้งินที�เกี�ยวขอ้งกับหนว่ยการผลิุตทางการเกษตร

ทั�งหมีด
B. การใช้เงินที�เกี�ยวข้องกับองค์ัป้ระกอบหรือมีาตรการ

แทรกแซงแบบใดแบบหน้�งในหน่วยการผลิุตทาง 
การเกษตร

C. การใช้เงินสำนับสำนุนกิจกรรมีนอกหน่วยการผลิุตทาง 
การเกษตร

การใชเ้งินที�ได้มีาจากการระดมีทุนเพื�อมีาตรการแทรกแซง  
(กลุุ่มี B) แลุะกิจกรรมีสำนบัสำนนุ (กลุุ่มี C) จะถูกแบ่งออก
อีกเป้็นกลุุ่มีต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมีที�มีุ่งลุดการป้ลุ่อยก๊าซ
เรือนกระจก/เพิ�มีการกักเก็บ แลุะ

กิจกรรมีที�มีุ่งสำ่งเสำริมีสำร้างการป้รับตัวแลุะคัวามีสำามีารถ
ในการรับมีอื (adaptation and resilience)

เกณฑ์์คัุณสำมีบัติสำำาหรับป้ระเภทการผลิุตทางการเกษตร 
แลุะกลุุม่ีการใช้เงินที�ได้มีาจากการระดมีทุน มีอีงค์ัป้ระกอบ 
สำองสำ่วนดังต่อไป้นี�
1. องค์ัป้ระกอบด้านการบรรเทาคัวามีเสำี�ยง (ถ้ามี)ี (พร้อมี 

องค์ัป้ระกอบเพิ�มีเติมีด้านสำวัสำดิภาพสำตัว์แลุะการจัดหา 
อาหารสำำาหรับป้ศสุำัตว์)

2. องค์ัป้ระกอบด้านการป้รับตัวแลุะคัวามีสำามีารถใน 
การรับมีอื

ผู้ออกตราสำารหนี�คัวรกำาหนดว่าป้ระเภทการผลุิตทาง 
การเกษตรแลุะการใช้เงินที�ได้มีาจากการระดมีทุนนั�น 
ตกอยู่ในหมีวดใดแลุะอ้างอิงตามีเกณฑ์์ที�เหมีาะสำมี

มีีข้อกำาหนดพิเศษสำำาหรับกรณีที�มีีการจัดสำรรเงินที�ได้ 
มีาจากการระดมีทุนให้แก่หน่วยการผลิุตกว่า 50 หน่วย  
(โดยผูผ้ลิุตเพยีงรายใดรายหน้�งไมีม่ีสีำดัสำว่นมีากกว่ารอ้ยลุะ  
20 ของพอร์ตโฟลิุโอแลุะการกระจุกตัวสูำงสุำดของผู้ผลิุต 
5 อันดับแรกจะต้องไมี่เกินร้อยลุะ 35) เช่น เกษตรกร
รายย่อยจำานวนมีากได้รับเงินทุนผ่านสำหกรณ์ พันธิมีิตร
ในห่วงโซ่อุป้ทาน หรือธินาคัาร ซ้�งเราเรียกว่า ‘highly 
dispersed bond’ (ตราสำารหนี�ที�มีคีัวามีเสำี�ยงสำงูเนื�องจาก
มีคีัวามีผกผนัสำูง)

มีกีารระบุขอบเขตที�ชดัเจนแลุะป้จัจัยพ้�งพากันที�สำำาคััญระหว่างหนว่ยการผลิุต 
กับระบบที�ใช้ในหนว่ยการผลิุต

หลักเกณฑ์์ด้ิานสิวััสิดิิภาพืสิตัว์ั/การจัดิหาอาหารสิตัว์ั

หากการผลิุตทางการเกษตรหมีายรวมีถ้งป้ศุสำัตว์ในระบบการเลีุ�ยง 
ในระดับเพื�อการค้ัา จะต้องเป้็นไป้ตามีมีาตรฐานสำวัสำดิภาพสำัตว์ 
ป้ศสุำตัว์ที�ถกูขุนก่อนจำาหนา่ย/ใหกิ้นอาหารจากราง แลุะเลีุ�ยงในฟาร์มี 
จะต้องใช้อาหารที�มีาจากแหลุ่งที�ยั�งยนืแลุะมีาจากพื�นที�ที�ไมีใ่ช่แหลุ่ง
ที�อยู่อาศยัของสำัตว์ตามีธิรรมีชาติ

ใช่

ใช่
ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่
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เกณฑ์์ลด้ผลกระทำบ เกณฑ์์ก�รปรบ้ต้้วและคว�มส�ม�รถในก�รรบ้มอื

หากท่านกำาลัุงออกตราสำารหนี�ที�ให้เงินทุนเพื�อทำาการแทรกแซงภายในหน่วยการผลิุตทางการเกษตรที�มีุ่งจัดการ
เรื�องการป้รับตัวแลุะคัวามีสำามีารถในการรับมีือกับการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภูมีิอากาศ จะไมี่มีีเกณฑ์์ลุดผลุกระทบ 
แต่มีีเพียงบางกิจกรรมีเท่านั�นที�มีีสำิทธิิ� ท่านต้องป้ฏิิบัติตามีเกณฑ์์การป้รับตัวแลุะการรับมีือต่อการเป้ลีุ�ยนแป้ลุง
สำภาพภูมีิอากาศ แลุะหากการแทรกแซงนั�นเกี�ยวข้องกับการผลิุตสำัตว์เศรษฐกิจ ท่านต้องป้ฏิิบัติตามีเกณฑ์์ด้าน
สำวัสำดิภาพสำัตว์/การจัดหาอาหารสำัตว์ด้วย

M1: ไมีม่ีกีารเป้ลีุ�ยนแป้ลุงที�ดินที�กักเก็บคัาร์บอนป้ริมีาณสำูง

M2: การแทรกแซงจะต้องเอื�อหรือสำนบัสำนนุแนวป้ฏิิบติัที�ดี (best practice) เกี�ยวกับ 
การลุดก๊าซเรือนกระจก 

แสำดงใหเ้หน็โดยการลุดการป้ลุ่อยก๊าซเรอืนกระจกด้วยสัำดสำว่นรอ้ยลุะที�สำอดคัลุ้อง 
กับการรับมีือกับการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภูมีิอากาศ (tCO2e) ตลุอดระยะเวลุา 
ในการลุงทุนเมีื�อเทียบกับจุดเริ�มีต้นของช่วงเวลุานั�น [ทางเลืุอก M2.1] หรือ 
แสำดงหลัุกฐานของแนวป้ฏิิบัติที�ดีทางการเกษตรว่าด้วยการลุดการป้ลุ่อยก๊าซ
เรือนกระจกดังต่อไป้นี� [ทางเลืุอก M2.2]

มีีการระบุขอบเขตที�ชัดเจนแลุะป้ัจจัยพ้�งพากันที�สำำาคััญระหว่าง
การแทรกแซงกับหน่วยการผลิุตทางการเกษตรแลุะระบบใหญ่ที�ใช้ 
ดำาเนนิการ

ดำาเนนิการป้ระเมีนิเพื�อระบุภัยทางกายภาพที�สำำาคััญอันเนื�องมีาจาก
การเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภูมีิอากาศที�หน่วยการผลิุตจะต้องป้ระสำบ
แลุะมีคีัวามีเสำี�ยงตลุอดอายุการใช้งาน

การแทรกแซงไมี่สำ่งผลุเสำียต่อคัวามีสำามีารถในการรับมีือของหน่วย
การผลิุตหรือระบบที�ใช้ในหนว่ยการผลิุต

เกณฑ์์สำ�หรบ้ก�รประเมนิก�รแทำรกแซง
ภ�ยในหน่วยก�รผลิต้ทำ�งก�รเกษต้รเพื�อ
แก้ไขปัญห�ก�รปล่อยก๊�ซเรอืนกระจก
หรอืก�รก้กเก็บค�รบ์อน

เกณฑ์์ลด้ผลกระทำบ เกณฑ์์ก�รปรบ้ต้้วและคว�มส�ม�รถในก�รรบ้มอื

หากท่านกำาลัุงออกตราสำารหนี�ที�ใหเ้งินทุนเพื�อทำาการแทรกแซงภายในหนว่ยการผลิุตทางการเกษตรเพื�อแก้ไขป้ญัหา
การป้ลุ่อยก๊าซเรอืนกระจกหรอืการกักเก็บคัารบ์อน ท่านต้องป้ฏิิบติัตามีเกณฑ์์ลุดผลุกระทบแลุะเกณฑ์์การป้รบัตัว
แลุะคัวามีสำามีารถในการรบัมีอืหากการแทรกแซงเกี�ยวข้องกับป้ศสุำตัว์ ท่านต้องป้ฏิิบติัตามีเกณฑ์์ด้านสำวัสำดิภาพสัำตว์/ 
การจัดหาอาหารสำัตว์ด้วย

เกณฑ์์ประเมนิก�รแทำรกแซงภ�ยใน 
หน่วยก�รผลิต้ทำ�งก�รเกษต้รเพื�อแก้ไข 
ปัญห�ด้้�นก�รปรบ้ต้้วและคว�มส�ม�รถ 
ในก�รรบ้มอืต่้อก�รเปลี�ยนแปลงสภ�พ
ภมูอิ�ก�ศ

มีีการระบุขอบเขตที�ชัดเจนแลุะการพ้� งพาที�สำำาคััญระหว่าง 
การแทรกแซงหน่วยการผลิุตทางการเกษตร แลุะระบบใหญ่ที�หนว่ย
การผลิุตใช้ดำาเนนิการ

ดำาเนินการป้ระเมีินเพื�อระบุภัยทางกายภาพที�สำำาคััญอันเนื�องมีา
จากการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภูมีิอากาศที�หน่วยการผลิุตจะต้อง
ป้ระสำบแลุะมีคีัวามีเสำี�ยงตลุอดอายุการใช้งาน

การแทรกแซงนี�เป้็นสำ่วนหน้�งของชุดมีาตรการเพื�อลุดคัวามีเสำี�ยง 
ต่อสำภาพภูมีิอากาศเพื� อช่วยให้หน่วยการผลิุต ‘เป้็นไป้ตามี
วัตถุป้ระสำงค์ั’ (fit for purpose) เมีื�อเผชิญกับการเป้ลีุ�ยนแป้ลุง
สำภาพภมูีอิากาศตลุอดอายุการทำางาน

การแทรกแซงไมีส่ำง่ผลุเสำยีต่อการรบัมีอืต่อการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพ
ภมูีอิากาศของระบบที�หนว่ยการผลิุตใช้ดำาเนนิการ

ไม่มี

หลักเกณฑ์์ด้ิานสิวััสิดิิภาพืสิตัว์ั/การจัดิหาอาหารสิตัว์ั

หากการผลิุตทางการเกษตรหมีายรวมีถ้งป้ศุสำัตว์ในระบบการเลีุ�ยงในระดับ
เพื�อการค้ัา จะต้องเป้็นไป้ตามีมีาตรฐานสำวัสำดิภาพสำัตว์ ป้ศุสำัตว์ที�ถูกขุนก่อน
จำาหน่าย/ให้กินอาหารจากราง แลุะเลีุ�ยงในฟาร์มี จะต้องใช้อาหารที�มีาจาก
แหลุ่งที�ยั�งยืนแลุะมีาจากพื�นที�ที�  ไมี ่ใช้แหลุ่งที�อยู่อาศยัของสำัตว์ตามีธิรรมีชาติ

หากการแทรกแซงเกี�ยวข้องกับโคัรงสำร้างพื�นฐานทางกายภาพ

โคัรงสำร้างพื�นฐานนั�นจะต้องเหมีาะสำมีกับการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพ 
ภมูีอิากาศตลุอดอายุการใช้งาน

หากการแทรกแซงเกี�ยวข้องกับโคัรงสำร้างพื�นฐานทางกายภาพ
โคัรงสำร้างพื�นฐานนั�นจะต้องเหมีาะสำมีกับการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพ
ภมูีอิากาศตลุอดอายุการใช้งาน

• การใช้จุลิุนทรีย์เพื�อทดแทนหรือลุดการใช้ปุ้�ยไนโตรเจนหรือยาฆ่่าแมีลุง หรือ
เพื�อช่วยใหพ้ืชผลุเจริญเติบโต

• การเกษตรแมีน่ยำาสำูง (Precision agriculture หรือ PA)

• การทำานาโดยใช้สำัญญาณดาวเทียมีหรือการจัดการผลุผลิุตแบบเจาะจงพื�นที� 
(SSCM)

• การใช้สำายพันธิุแ์ลุะพันธิุที์�ป้รบัใหเ้ข้ากับการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงของคัาร์บอนไดออกไซด์ 
แลุะสำภาพอากาศ เช่น อุณหภมูี ิระบบนำา เหตกุารณ์สำภาพอากาศรุนแรงสำดุขั�ว

• การดำาเนนิการอนรุกัษ์ระบบนเิวศวิทยาเพื�อลุดผลุกระทบจากสำภาพภมูีอิากาศ  
เชน่ การจัดการนำาหรอืภมูีอิากาศขนาดยอ่มี การกระจายคัวามีหลุากหลุายทาง 
นิเวศวิทยา รวมีถ้งการเป้ลีุ�ยนการใช้ที�ดินจากการป้ลูุกพืชเชิงเดี�ยวเป้็น 
การป้ลุูกพืชหมีุนเวียนหรือป้ลุูกพืชผลุให้หลุากหลุาย การป้ลุูกพืชเป้็นแถบ
ป้อ้งกันตามีริมีตลิุ�ง การอนรุักษ์ดินแลุะนำา การจัดการป้า่ชายเลุน การฟ้� นฟู
ที�อยู่อาศยัของสำัตว์

• การย้ายที�สำินทรัพย์หรือกิจกรรมีที�มีคีัวามีเสำี�ยง

ใช่

ใช่

รบัรองได้

รบัรองได้

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่
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ใช่
รบัรองได้

เกณฑ์์ก�รปรบ้ต้้วและคว�มยดื้หยุน่

หากท่านกำาลัุงออกตราสำารหนี�ที�ให้เงินทุนแก่กิจกรรมีสำนับสำนุน(แลุะผลิุตภัณฑ์์หรือบริการที�ได้) ซ้�งมีีเป้้าหมีาย 
เพื�อเอื�อต่อการป้รับตัวแลุะรับมืีอต่อการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภูมีิอากาศในหน่วยการผลิุตทางการเกษตรของบุคัคัลุ
ที�สำามี จะไมีม่ีกีารกำาหนดเกณฑ์์ลุดผลุกระทบ แต่มีเีพยีงบางกิจกรรมีเท่านั�นที�เขา้ขา่ยโดยจะต้องมีคีัณุสำมีบติัตามีที� 
กำาหนด ท่านต้องป้ฏิิบติัตามีเกณฑ์์การป้รบัตัวแลุะการรบัมีอืต่อการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภมูีอิากาศ แลุะหากกจิกรรมี/ 
ผลิุตภัณฑ์์/บริการเกี�ยวข้องกับการผลิุตสำัตว์เศรษฐกิจ ท่านต้องป้ฏิิบัติตามีหลัุกเกณฑ์์ด้านสำวัสำดิภาพสัำตว์/ 
การจัดหาอาหารสำัตว์ด้วย

เกณฑ์์ก�รประเมนิกิจกรรมสน้บสนุน 
(supporting activities) ทีำ�มเีป้�หม�ย
เพื�อเอื�อต่้อก�รปรบ้ต้้วและรบ้มอืต่้อ 
ก�รเปลี�ยนแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศในหน่วย
ก�รผลิต้ทำ�งก�รเกษต้รของบุคคลทีำ�ส�ม

สำินค้ัาหรือบริการไม่ีคัวรเพิ�มีผลุกระทบอย่างมี ี
นัยสำำาคััญให้เกิดคัวามีเสีำ�ยงทางกายภาพด้าน 
การเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภมูีอิากาศเมีื�อนำาไป้ใชใ้นไร่นา 

ผลิุตภัณฑ์์หรือบริการไมี/่จะไมีก่่อใหเ้กิดอันตราย
อย่างมีีนัยสำำาคััญต่อคัวามีสำามีารถในการรับมีือ
ต่อการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภูมีิอากาศของระบบ
หรอืระบบนเิวศในวงกว้างที�อาจใชผ้ลิุตภัณฑ์์หรอื
บริการเหลุ่านั�น

ผลิุตภัณฑ์์หรอืบริการชว่ยลุดคัวามีเสำี�ยง 
ทางกายภาพจากการเป้ลีุ�ยนแป้ลุง
สำภาพภมูีอิากาศอยา่งมีนียัเมีื�อนำาไป้ใช้ 
ในไร่นา

เกณฑ์์ลด้ผลกระทำบ 

ข้้อสงวนสิทธิิ์�: ข้อมีูลุในการสำื�อสำารนี�ไมี่ถือเป้็นการให้คัำาป้ร้กษาด้านการลุงทุนไมี่ว่าในรูป้แบบใดๆ ก็ตามี แลุะองค์ักร Climate Bonds Initiative ไมี่ใช่ที�ป้ร้กษาด้านการลุงทุน การอ้างอิงใดๆ ถ้งสำถาบันทางการเงินหรือผลิุตภัณฑ์์การลุงทุนมีี
วัตถปุ้ระสำงค์ัเพื�อใหข้อ้มีลูุเท่านั�น ลิุงก์ไป้ยงัเว็บไซต์ภายนอกเป้น็เพยีงการใหข้อ้มีลูุเท่านั�น องค์ักร Climate Bonds Initiative ไมีร่บัผดิชอบใด ๆ  ต่อเนื�อหาที�อยูบ่นเว็บไซต์ภายนอก Climate Bonds Initiative มีไิด้รบัรอง แนะนำา หรอืใหค้ัำาป้รก้ษา
เกี�ยวกับป้ระโยชนห์รือเรื�องอื�นๆ เกี�ยวกับการลุงทุนหรือผลิุตภัณฑ์์การลุงทุนใดๆ อีกทั�งข้อมีลูุใดๆ ในการสำื�อสำารนี�ไมีถื่อเป้น็การรับรอง แนะนำา หรือใหค้ัำาป้ร้กษาดังกลุ่าวข้างต้น รวมีทั�งไมีค่ัวรใช้เป้น็แนวทางเพื�อป้ระกอบการตัดสำินใจลุงทุนใดๆ 
การลุงทุนใดๆ เป้น็การตัดสำินใจของท่านแต่เพียงผูเ้ดียว องค์ักร Climate Bonds Initiative จะไมีร่ับผดิชอบใดๆ ต่อการลุงทุนที�บุคัคัลุหรือองค์ักรกระทำา หรือการลุงทุนที�บุคัคัลุที�สำามีกระทำาในนามีของบุคัคัลุหรือองค์ักร ไมีว่่าการลุงทุนดังกลุ่าว
จะอาศยัข้อมีลูุทั�งหมีดหรือบางสำ่วนที�ป้รากฏิอยู่ในการสำื�อสำารนี� หรือการสำื�อสำารที�เผยแพร่ต่อสำาธิารณะอื�นๆ ขององค์ักร Climate Bonds Initiative 

แหล่งขอ้มูลเพิ�มเติ้ม
ดิูเอกสิารเหล่านี�เพืื�อเป็นข้อมูลเพืิ�มเติม:

เกณฑ์์การเกษตร

เอกสำารภมูีหิลัุงทางการเกษตร 

คัำาถามีที�พบบ่อยเกี�ยวกับการเกษตร

มีาตรฐานตราสำารหนี�ว่าด้วยการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภมูีอิากาศ

ไม่มี

จำากัดิเฉพืาะกิจกรรมดัิงต่อไปนี�

• กิจกรรมีที�สำามีารถตรวจวัดได้ เฝ้า้ติดตามี รายงาน แลุะทวนสำอบการลุดการป้ลุอ่ยก๊าซเรอืนกระจก

• การวิจัยแลุะพัฒนาอาหารสำัตว์เคีั�ยวเอื�องที�ช่วยลุดการป้ลุ่อยแก๊สำมีเีทน

• การวิจัยเนื�อสำตัว์แลุะผลิุตภัณฑ์์นมีทางเลืุอก (alternative meat and dairy products) ที�อาจ
ทดแทนการบริโภคัเนื�อสำัตว์แลุะผลิุตภัณฑ์์นมี

• การพฒันาขดีคัวามีสำามีารถหรอืบรกิารด้านการศก้ษาเกี�ยวกับแนวป้ฏิิบติัทางการเกษตรแบบ
คัาร์บอนตำา

•  การฝ้กึอบรมีแนวป้ฏิิบัติที�ดีแบบใดแบบหน้�งที�ได้รับอนมุีติั

จำากัดิเฉพืาะกิจกรรมดัิงต่อไปนี�

• การพัฒนาแลุะกระจายเมีลุ็ดพันธิุแ์ก่สำาธิารณะสำำาหรับพืชผลุที�ทนการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภูมีิอากาศ
โดยใช้การผสำมีพันธิุแ์บบดั�งเดิมีหรือเทคัโนโลุยี CRISPR คัุณสำมีบัติที�เหมีาะสำมี ได้แก่ คัวามีทนทาน
ต่อคัวามีแหง้แลุ้ง คัวามีทนทานต่อนำาท่วมี แลุะการต้านทานศตัรูพืช

• เทคัโนโลุยสีำารสำนเทศแลุะบรกิารสำารสำนเทศ เชน่ บรกิารข้อมีลูุภมูีอิากาศ ระบบตรวจสำอบแลุะป้ระเมีนิผลุ  
(M&E) เคัรื�องมีอืวิเคัราะหดิ์น แลุะบริการตรวจสำอบสำภาพอากาศ

• การฝ้ึกอบรมีเกี�ยวกับเทคันิคัการเกษตรที�ป้รับตัวแลุะคัวามีสำามีารถในการรับมีือต่อการเป้ลีุ�ยนแป้ลุง
สำภาพภมูีอิากาศ

เกณฑ์์ก�รปรบ้ต้้วและคว�มส�ม�รถ 
ในก�รรบ้มอื

ใช่

ใช่

เกณฑ์์ลด้ผลกระทำบ

หากท่านกำาลัุงออกตราสำารหนี�ที�ให้เงินทุนสำนับสำนุนกิจกรรมี (แลุะผลิุตภัณฑ์์หรือบริการที�ได้) ซ้�งมีีเป้้าหมีายเพื�อ
ลุดการป้ลุ่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการกักเก็บคัาร์บอนในหน่วยการผลิุตทางการเกษตรของบุคัคัลุที�สำามี จะไมี่มีี
การกำาหนดเกณฑ์์ด้านการลุดผลุกระทบ แต่มีีเฉพาะบางกิจกรรมีเท่านั�นที�เข้าข่ายโดยจะต้องมีีคัุณสำมีบัติตามีที�
กำาหนด ท่านต้องป้ฏิิบติัตามีเกณฑ์์การป้รับตัวแลุะคัวามีสำามีารถในการรับมีอืต่อการเป้ลีุ�ยนแป้ลุงสำภาพภูมีอิากาศ 
แลุะหากกิจกรรมี/ผลิุตภัณฑ์์/บริการเกี�ยวขอ้งกับการป้ศสุำตัว์ ท่านจะต้องป้ฏิิบติัตามีหลัุกเกณฑ์์ด้านสำวัสำดิภาพสัำตว์/ 
การจัดหาอาหารสำัตว์ด้วย

เกณฑ์์ก�รประเมนิกิจกรรมสน้บสนุน 
ทีำ�มเีป้�หม�ยเพื�อลด้ก�รปล่อยก๊�ซ 
เรอืนกระจกหรอืก�รเก็บก้กค�รบ์อน 
ในหน่วยก�รผลิต้ทำ�งก�รเกษต้รของ
บุคคลทีำ�ส�ม

ไม่มี

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่
รบัรองได้

ผลิุตภัณฑ์์หรือบริการไมี/่จะไมีก่่อใหเ้กิด
อันตรายอยา่งมีนียัสำำาคััญต่อระบบนเิวศ


